 16أيلول/سبتمبر 2020

الدورة الثانية لعام  2020للمجلس التنفيذي
لبرنامــج األمــم المتحــدة للمستوطنــات البشـــرية
(موئل األمم المتحدة)
إخطار من المديرة التنفيذية

أولا–

موعد الدورة وجدول أعمالها ومكان انعقادها والمشاركة فيها
ُعقدت الدورة األولى لعام  2020للمجلس التنفيذي في  29حزيران/يونيه و 29تموز/يوليه  .2020وفي
-1
الدورة المستأنفة ،التي عقدت في  29تموز/يوليه ،انتخب المجلس التنفيذي مكتباً جديداً للفترة َّ ،2021-2020
وحدد

موعد انعقاد الدورة الثانية لعام  2020وجدول أعمالها .ويرد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته األولى لعام
 2020في الوثيقة .HSP/EB/2020/18

وعمالً بالفقرة  2من المقرر  ،2020/2الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته األولى لعام ،2020
-2
ستُعَقد الدورة الثانية لعام  2020على مدار ثالثة أيام ،في الفترة من  27إلى  29تشرين األول/أكتوبر .2020
عدله المكتب في
-3
ويمكن االطالع على جدول األعمال المؤقت ،الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ثم ّ
اجتماعه المعقود في  10آب/أغسطس  ،2020في الموقع الشبكي لالجتماع وعنوانه https://unhabitat.org/2020-
 ،second-session-of-the-executive-board-meetingوترد قائمة وثائق الدورة في المرفق األول ،وعمالً بالمادة
 6من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ) ،(HSP/HA.1/HLS.3ستصدر الوثائق الموضوعية للدورة بحلول 29
أيلول/سبتمبر  ،2020أي قبل افتتاح الدورة بأربعة أسابيع.
ومن المتوقع أن ُيعَقد االجتماع عن طريق اإلنترنت بسبب تفشي وباء مرض فيروس كورونا (كوفيد)19-
-4
المستمر .وثمة احتمال ضئيل لعقد االجتماع في مقر موئل األمم المتحدة في نيروبي أو الجمع بين العمل على
اإلنترنت واالجتماع الحضوري المباشر ،رهناً بما تقتضيه تدابير الوقاية الالزمة المتعلقة بالوباء .غير أنه بالنظر
إلى التغيرات المتسارعة المحيطة بالوباء ،فقد أوصى المكتب ،في اجتماعه المعقود في  10آب/أغسطس ،2020
بأن تتخذ المديرة التنفيذية االستعدادات الالزمة لعقد االجتماع عن طريق اإلنترنت .وتراقب المديرة التنفيذية والمكتب،
بالتشاور مع المديرة العامة لمكتب األمم المتحدة في نيروبي وحكومة كينيا ،الحالة من أجل تحديد أفضل شكل
ممكن للدورة ،في ضوء التطورات المتعلقة بوباء كوفيد.19-
ستفتتح الدورة في تمام الساعة  9:00من صباح يوم الثالثاء  27تشرين األول/أكتوبر .وينبغي أن يكون
-5
المشاركون متصلين باإلنترنت وموجودين في موقع االجتماع بحلول الساعة  8:45صباحاً.
-6
-7

رسل تعليمات دخول االجتماع االلكتروني في حوالي  22تشرين األول/أكتوبر .2020
وستُ َ

ويتعيَّن على جميع أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم  36عضواً المشاركة في الدورة.

وباإلضاف ًة إلى ذلك ،فإن حضور دورات المجلس التنفيذي مفتوح أمام ’’أية دولة عضو في األمم المتحدة
-8
ليست عضواً في المجلس التنفيذي وأي عضو في وكالة متخصصة‘‘ وفقاً للمادة  17من النظام الداخلي .ووفقاً
للمادة  8من النظام الداخلي ،ينبغي ألعضاء المجلس التنفيذي والمراقبين إحالة أسماء ممثليهم المعتمدين وممثليهم
المناوبين والمستشارين وعناوينهم االلكترونية من أجل إتاحة دخولهم االجتماع االلكتروني إلى أمانة المجلس التنفيذي

في أقرب وقت ممكن ،على أن يتم ذلك في موعد أقصاه  20تشرين األول/أكتوبر  .2020وينبغي أن تتألف الوفود
من ممثل معتمد وممثلين مناوبين ومستشارين حسب االقتضاء.

K2001743

140920

ثانيا -المسائل الرئيسية المطروحة للنقاش
-9

تشمل المسائل الرئيسية التي ستنظر فيها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها الثانية لعام  2020ما يلي:
( أ)

الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة؛

(ب)

مشروع برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة
األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام 2021؛

(ج)

تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  ،2023-2020بما في ذلك إطار المساءلة والخطة المالية وسياسة
اإلدارة القائمة على النتائج وإطار النتائج واستراتيجية الشراكة واستراتيجية اإلبالغ باآلثار
واستراتيجية حشد الموارد؛

( د)

حالة تنفيذ الق اررات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى؛

(ه)

األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة؛

(و)

اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين
والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ز)

اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لمعالجة أوجه عدم التوازن الجغرافي والجنساني في

(ح)

تنفيذ موئل األمم المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة ومواءمة
االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات مع دورات التخطيط لموئل األمم
المتحدة.

تشكيلة موظفيه؛

ثالث ا– المشاورات غير الرسمية
لتيسير عمل المجلس التنفيذي ،ستتخذ ،عند الطلب ،الترتيبات الالزمة لعقد مشاورات غير رسمية عن
-10
طريق اإلنترنت بين المجموعات اإلقليمية بشأن مختلف المسائل ،بما في ذلك اي مشاريع مقررات معروضة على
المجلس التنفيذي لدراستها والنظر في إمكان اعتمادها .ويمكن إحالة هذه الطلبات إلى األمانة عن طريق البريد
اإللكتروني إلى  chris.mensah@un.orgو.unhabitat-sgb@un.org

اربعا– الترتيبات التنظيمية المقترحة للدورة الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة لعام 2020
 -11تقترح المديرة التنفيذية الترتيبات التنظيمية والجدول الزمني الواردين في المرفق الثاني بهذا اإلخطار ،لكي
تنظر فيهما الدول األعضاء.
ألف-

المكتب
-12

وفقاً للمادة  9من النظام الداخلي ،يتألف مكتب المجلس التنفيذي من الرئيس ونواب الرئيس الثالثة والمقرر.

وسيشرف أعضاء المكتب الحالي الذين انتخبهم المجلس التنفيذي خالل الدورة األولى لعام  ،2020في 29
تموز/يوليه  ،2020للفترة  ،2021 - 2020على سير الدورة الثانية لعام  .2020ويرد في المرفق الثالث بهذا
اإلخطار بيان با لتوزيع الجغرافي ألعضاء المكتب وأعضاء المجلس التنفيذي الذين انتخبتهم جمعية موئل األمم
المتحدة لمدة أربع سنوات في دورتها األولى التي ُعِقدت في أيار/مايو .2019

2

عقد أثناء الدورة
باء -الجتماعات التي س ُت َ
–1

اليوم األول من الدورة
 -13إثر التشاور مع المكتب ،يوصى بأن تُجرى معظم أعمال المجلس التنفيذي في اجتماع بحضور كامل
خصص اليوم األول من الدورة الثانية لعام  2020الفتتاح الدورة (البند
ويقترح أن ُي َّ
هيئته ٌيعَقد عن طريق اإلنترنتُ .
 1من جدول األعمال) وتقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة (البند  2من جدول األعمال) والمسائل التنظيمية
والشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة (البند  3من جدول األعمال) واإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة
لمعالجة أوجه عدم التوازن الجغرافي والجنساني في تشكيلة موظفيه (البند  4من جدول األعمال) ومناقشة والنظر
في إمكان اعتماد مشروع برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة
األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام ( 2021البند  5من جدول األعمال).

–2

اليوم الثاني من الدورة
-14

قترح أن تخصيص اليوم الثاني لمناقشة تنفيذ الخطط االستراتيجية لموئل األمم المتحدة (البند  6من جدول
ُي َ

األعمال) وحالة تنفيذ الق اررات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى (البند  7من
جدول األعمال) ووضع استراتيجية بناء القدرات (البند  8من جدول األعمال) وإلجراء مشاورات غير رسمية بشأن
مشاريع المقررات التي سيعتمدها المجلس التنفيذي.

–3

اليوم الثالث من الدورة
ُ -15يقترح تخصيص اليوم الثالث لألنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة ،بما في ذلك اإلبالغ عن
األنشطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة في عام  2020وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون
التقني (البند  9من جدول األعمال) واإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في مكان العمل (البند  10من جدول األعمال) وتنفيذ موئل األمم المتحدة
إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة ومواءمة االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع
سنوات مع دورات التخطيط لموئل األمم المتحدة (البند  11من جدول األعمال) والتقرير السنوي الذي يقدمه مكتب
خدمات الرقابة الداخلية إلى المجلس التنفيذي (البند  12من جدول األعمال) والتقرير السنوي الذي يقدمه مكتب
األخالقيات إلى المجلس التنفيذي (البند  13من جدول األعمال) وجدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة للمجلس
التنفيذي (البند  14من جدول األعمال) وأي مسائل أخرى (البند  15من جدول األعمال) واعتماد المقررات واختتام
الدورة (البند  16من جدول األعمال).

جيم -الفريق العامل المخصص
 -16أنشأ المجلس التنفيذي ،في دورته األولى المستأنفة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2019ووفق ًا للمادة
 11من النظام الداخلي ،ثالثة أفرقة عاملة مخصصة على النحو التالي :فريق عامل مخصص معني بالمسائل
البرنامجية والمتعلقة بالميزانية واإلدارة (المقرر  ،2/2019الفقرة  ،)7وفريق عامل مخصص معني بأساليب العمل
(المقرر  ،2/2019الفقرة  ،) 11وفريق عامل مخصص معني بوضع مشروع سياسة إلشراك أصحاب المصلحة
(المقرر  ،3/2019الفقرة  .)5وإثر مشاورات أجريت داخل المكتب في  10آب/أغسطس  ،2020أوصى المكتب
بأن ينظر الفريق العامل المخصص المعني ب أساليب العمل ،قبل انعقاد الدورة ،في مشاريع المقررات التي سينظر
فيها المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام  .2020وبعد ذلكُ ،يتوقع أن يحيل رئيس الفريق العامل المخصص
مشاريع المقررات إلى المجلس التنفيذي عن طريق رئيسه لمواصلة النظر فيها وإمكان اعتمادها .ومن المتوقع أيض ًا
أن تجري القراءة األولى لمشاريع المقررات ،على الصورة التي أحالها بها الفريق العامل المخصص إلى المجلس
التنفيذي ،في جلسة عامة مدتها ساعة واحدة ،مع توفير الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة في
خصص بقية اليوم للمفاوضات غير الرسمية بشأن مشاريع المقررات.
اليوم الثاني من الدورة ،وأن تُ َّ
3

دال -التسجيل
ُ -17يرجى من المندوبين التسجيل مسبقاً على اإلنترنت اعتبا اًر من يوم الثالثاء  15أيلول/سبتمبر  2020على
الرابط  .https://unhabitat.org/governance/executive-boardوتطلب أمانة موئل األمم المتحدة إلى جميع
المشاركين التسجيل على اإلنترنت ،في موعد أقصاه منتصف ليل يوم االثنين 19 ،تشرين األول/أكتوبر 2020
(بتوقيت شرق أفريقيا ،التوقيت العالمي المنسق  3+ساعات) ،من أجل تمكين المنظمة من تسجيل حضور جميع
المشاركين في الدورة على النحو الواجب وإتاحة إمكان الوصول إلى المنصة االلكترونية للدورة .ولن ُيتاح للمشاركين
تسجيل أنفسهم في مكان عقد االجتماع .ووفقاً للمادة  8من النظام الداخلي ،تطلب أمانة موئل األمم المتحدة من
البعثات الدائمة وبعثات المراقبة في موئل األمم المتحدة في نيروبي وفي مقر األمم المتحدة في نيويورك ،فضالً عن
التسجيل على اإلنترنت ،إبالغ أمين مجالس إدارة (موئل األمم المتحدة ،السيد كريس منسه (الهاتف254 732 :
 ،689199البريد اإللكتروني  chris.mensah@un.orgو ،)unhabitat-sgb@un.orgبأسماء أعضاء وفودها في
أقرب وقت ممكن ،على أن يتم ذلك في موعد أقصاه  24تشرين األول/أكتوبر .2020
 -18وس ت ت اح م ع ل وم ات إض ا ي ة ع ل ى ال م وق ع الش ب ك ي ل م وئ ل األم م ال م ت ح دة ف ي
 .https://unhabitat.org/governance/executive-boardوينبغي توجيه األسئلة المتعلقة باالجتماع إلى:
Mr. Chris Mensah
Secretary to the Governing Bodies
)United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat
P.O. Box 30030, 00100, Nairobi, Kenya
E-mail: chris.mensah@un.org and unhabitat-sgb@un.org
Telephone: +254 20 762 5521/3216; mobile: +254 732689199
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المرفق األول
قائمة أولية بالوثائق المعروضة على المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام 2020
بند جدول األعمال

رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة
جدول األعمال المؤقت

2

HSP/EB.2020/19

2

HSP/EB.2020/19/Add.1

2

HSP/EB.2020/INF/2

2

HSP/EB.2020/18

تقرير المجلس التنفيذي لموئل األمم المتحدة عن أعمال دورته
األولى لعام ( 2020متضمناً المقررات التي اعتُ ِمدت فيها)

2

HSP/EB.2020/20

تقرير الفريق العامل المخصص المعني بأساليب العمل بشأن

3

HSP/EB.2020/21

تقرير المديرة التنفيذية عن الوضع المالي لموئل األمم المتحدة حتى

3

A/75/5/Add.9

التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31

3

HSP/EB.2020/21/Add.1

معلومات مستكملة عن إعادة الهيكلة الجارية لموئل األمم المتحدة

3

HSP/EB.2020/21/Add.2

مالك موظفي موئل األمم المتحدة في  30حزيران/يونيه 2020

4

HSP/EB.2020/3/Add.1

تقرير المدير التنفيذي عن التوظيف والتوزيع الجغرافي العادل

5

HSP/EB.2020/22

تقرير المديرة التنفيذية بشأن برنامج العمل السنوي لموئل األمم

5

HSP/EB.2020/22/Add.1

5

HSP/EB.2020/INF/3

جدول األعمال المؤقت المشروح
قائمة وثائق العمل

أساليب العمل المقترحة للمجلس التنفيذي لموئل األمم المتحدة
 30تموز/يوليه 2020

كانون األول/ديسمبر  2019وتقرير مجلس مراجعي الحسابات

والتكافؤ بين الجنسين في  31كانون األول/ديسمبر 2019

المتحدة وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية

لعام 2021

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية عن برنامج عمل
وميزانية عام 2021

تقرير المدير التنفيذي عن استجابة موئل األمم المتحدة لوباء

فيروس كورونا (كوفيد ( )19 -تقرير موجز)

( 6أ)

HSP/EB.2020/5/Add.1

التقرير السنوي لعام  2019بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة

( 6أ)

HSP/EB.2020/INF/4

التقرير السنوي لعام  2019بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة

( 2019-2014التقرير الموجز)
( 2019-2014التقرير الكامل)

( 6ب)

HSP/EB.2020/5

المعلومات المستكملة بشأن التقرير النهائي عن الخطة االستراتيجية

( 6ب)

HSP/EB.2020/23

التقرير النهائي عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة

( 6ب)

HSP/EB.2020/INF/5

( 6ب)

HSP/EB.2020/23/Add.1

( 6ب)

HSP/EB.2020/INF/6

للفترة ( 2019-2014التقرير الموجز)
للفترة ( 2019-2014التقرير الموجز)

التقرير النهائي عن الخطة االستراتيجية للفترة 2019-2014

(التقرير الكامل)

لمحة عامة عن تقييم الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة

( 2019-2014التقرير الموجز)

تقييم الخطة االستراتيجية للفترة ( 2019-2014التقرير الكامل)

5

بند جدول األعمال

رمز الوثيقة

عنوان الوثيقة
إطار حوكمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام

( 6ج)

HSP/EB.2020/24

( 6ج)

HSP/EB.2020/7

( 6ج)

HSP/EB.2020/7/Add.1

( 6ج)

HSP/EB.2020/8

( 6ج)

HSP/EB.2020/9/Rev.1

( 6ج)

HSP/EB.2020/10/Rev.1

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

( 6ج)

HSP/EB.2020/11/Rev.1

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

( 6ج)

HSP/EB.2020/12/Rev.1

2020

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع الخطة المالية‘‘ (مذكرة
مفاهيمية)

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع الخطة المالية‘‘
(إضافة)

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة

االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع سياسة اإلدارة القائمة
على النتائج‘‘

تقرير المديرة التنفيذية بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية لموئل األمم

المتحدة للفترة  :2023-2020مشروع إطار النتائج

االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع استراتيجية الشراكات‘‘
االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع استراتيجية اإلبالغ

باآلثار‘‘

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’التقدم المحرز في تنفيذ الخطة
االستراتيجية للفترة  :2023-2020مشروع استراتيجية حشد

الموارد‘‘

تقرير المديرة التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الق اررات

7

HSP/EB.2020/25

7

HSP/EB.2020/13/Add.2

8

HSP/EB.2020/13/Add.1

9

HSP/EB.2020/14

9

HSP/EB.2020/26

9

HSP/EB/2020/27

تقرير المديرة التنفيذية عن الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي

9

HSP/EB/2020/INF/7

تقرير المديرة التنفيذية عن الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي

والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها

األولى

مذكرة مفاهيمية عن تنفيذ عملية استعراض للمبادئ التوجيهية على

نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية

األكثر أماناً

مشروع استراتيجية بناء القدرات من أجل تنفيذ أهداف التنمية

المستدامة والخطة الحضرية الجديدة

تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل
األمم المتحدة :التركيز على الشبكة العالمية لوسائل استغالل

األراضي والتحالف العالمي لشراكات الجهات المشغّلة لمرافق المياه
والبرنامج القطري لموزامبيق‘‘
تقرير المديرة التنفيذية المعنون ’’األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل
األمم المتحدة ،بما في ذلك اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل

األمم المتحدة في عام  2020وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج

الرئيسية وأنشطة التعاون التقني‘‘

6

بند جدول األعمال

عنوان الوثيقة

رمز الوثيقة

10

HSP/EB.2020/15

11

HSP/EB.2020/16

11

HSP/EB.2020/16/Add.1

12

)A/74/305 (Part I

13

A/75/82

تقرير عن اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز

الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في

مكان العمل

تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ موئل األمم المتحدة لعمليات

إصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة

تقرير عن مواءمة االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل
أربع سنوات مع دورات التخطيط لموئل األمم المتحدة

تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطته خالل الفترة من

 1تموز/يوليه  2018إلى  30حزيران/يونيه 2019
تقرير األمين العام عن أنشطة مكتب األخالقيات

7

المرفق الثاني
عقد
تنظيم األعمال والجدول الزمني المقترحان لدورة المجلس التنفيذي الثانية لعام  ،2020التي ُت َ
من  27إلى  29تشرين األول/أكتوبر 2020
ألف-

المكتب
اليوم/التاريخ

الوقت

الثالثاء،

الصباح

بند جدول األعمال
-1

افتتاح الدورة:
(أ)

 27تشرين األول/أكتوبر 2020

مسائل تنظيمية

(ب) إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة الثانية لعام 2020
(ج)
-2
-3
-4

اعتماد تقرير المجلس التنفيذي عن أعمال دورته األولى لعام 2020

تقارير رؤساء األفرقة العاملة المخصصة

الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة

اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لمعالجة أوجه عدم التوازن
الجغرافي والجنساني في تشكيلة موظفيه

بعد الظهر

-5

الصباح

-6

مناقشة وإمكان اعتماد برنامج العمل السنوي لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ومشروع ميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل
والمستوطنات البشرية لعام .2021

األربعاء 28 ،تشرين األول/

أكتوبر 2020

تنفيذ الخطط االستراتيجية لموئل األمم المتحدة:
(أ)

التقرير السنوي لعام  2019بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة
2019-2014

(ب) المعلومات المستكملة بشأن التقرير النهائي عن الخطة االستراتيجية
للفترة  2019-2014والتقييم الجاري لها
(ج) تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة :2023-2020
’ ‘1إطار المساءلة؛
’ ‘2الخطة المالية؛
’ ‘3سياسة اإلدارة القائمة على النتائج؛
’ ‘4إطار النتائج؛
’ ‘5الشراكة االستراتيجية ،بما في ذلك تعاون موئل األمم المتحدة
مع القطاع الخاص والشركاء غير الحكوميين؛
’ ‘6استراتيجية اإلبالغ باآلثار؛
’ ‘7استراتيجية حشد الموارد واستعراض صناديق االستثمار؛
-7

حالة تنفيذ الق اررات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في
دورتها األولى.

-8
بعد الظهر

وضع استراتيجية بناء القدرات.

مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات التي سيعتمدها المجلس التنفيذي في
دورته الثانية لعام .2020

8

اليوم/التاريخ

الوقت

الخميس 29 ،تشرين األول/

الصباح

أكتوبر 2020

بند جدول األعمال
-9

األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة ،بما في ذلك اإلبالغ عن
األنشطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة في عام  2020وتنفيذ البرامج
الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني

 -10اإلجراءات التي يتخذها موئل األمم المتحدة لتعزيز الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في مكان العمل
 -11تنفيذ موئل األمم المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم
المتحدة ومواءمة االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات
مع دورات التخطيط لموئل األمم المتحدة
بعد الظهر

 -12التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى المجلس
التنفيذي
 -13التقرير السنوي الذي يقدمه مكتب األخالقيات إلى المجلس التنفيذي
 -14جدول األعمال المؤقت للدورة المقبلة للمجلس التنفيذي
 -15مسائل أخرى
 -16اختتام الدورة

9

المرفق الثالث
التوزيع الجغرافي ألعضاء المكتب وأعضاء المجلس التنفيذي
ألف -المكتب
السنة

دورة المجلس التنفيذي

الرئيس

نواب الرئيس

المقرر

2019

الدورة األولى

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر

الدول األفريقية (مالوي)

2020

الدورة الثانية

دول آسيا والمحيط الهادئ

(الواليات المتحدة األمريكية)

(إيران ،جمهورية-اإلسالمية)

الكاريبي (األرجنتين)

دول آسيا والمحيط الهادئ (الصين)

دول أوروبا الشرقية (االتحاد الروسي)

الدول األفريقية (مصر)

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر

الكاريبي (شيلي)

دول أوروبا الشرقية
(صربيا)

دول أوروبا الغربية ودول أخرى (فرنسا)

باء -عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في  31أيار/مايو  36( 2019عضوا)
الدول األفريقية

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

إثيوبيا ()2019

إسبانيا ()2019

السنغال ()2019

البرتغال ()2019

أنغوال ()2019

الكاميرون ()2019

ألمانيا ()2019

تركيا ()2019

جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2019

السويد ()2019

مصر ()2019

كندا ()2019

كينيا ()2019

مالوي ()2019

المغرب ()2019

فرنسا ()2019

الواليات المتحدة األمريكية ()2019

نيجيريا ()2019

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

دول آسيا والمحيط الهادئ

الب ارزيل ()2019

إيران (جمهورية-اإلسالمية) ()2019

األرجنتين ()2019

إندونيسيا ()2019

أوروغواي ()2019

باكستان ()2019

كوستاريكا ()2019

الصين ()2019

شيلي ()2019

المكسيك ()2019

دول أوروبا الشرقية

سري النكا ()2019
الهند ()2019

جمهورية كوريا ()2019

اليابان ()2019

االتحاد الروسي ()2019

بولندا ()2019

رومانيا ()2019

صربيا ()2019

_____________
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